
                                                                                                                                                                            č.j.: MUKV 45889/2017/KT 
sp.znak: 101.2.2 

sk. znak/lhůta: A/15 
   

 
 

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 26. června 2017 
(RM č. 15) 

 
Jedná se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobní údaje byly z výpisu usnesení vymazány. 
 

Usnesení, která byla přijata a vzata na vědomí 
 

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 
Bod programu: Schválení programu RM č. 15 
usnesení č.: 17/15/1/1  
RM schvaluje návrh programu 15. jednání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 14/2017 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
Bod programu: Kontroly I. pol. 2017 – přehledová zpráva 
usnesení č.: 17/15/2/1  
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o proběhnuvších kontrolách provedených u Městského úřadu 
Kralupy nad Vltavou a Města Kralupy nad Vltavou v I. pol. 2017 a jejich výsledcích. 

 
Bod programu: Návrh platového výměru ředitele PO města „Základní škola Václava Havla v Kralupech nad 
Vltavou“ a ředitelů neškolských PO města  
Mgr. Martin Luksík nahlásil střet zájmů 
usnesení č.: 17/15/2/2  
1. RM schvaluje platový výměr ředitele PO města „Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou“ – 

Mgr. Martina Luksíka, dle přílohy č. 1 materiálu, s účinností od 1. 8. 2017. 
2. RM schvaluje platový výměr ředitelky PO města „Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková 

organizace“ – Miroslavy Beritové, dle přílohy č. 1 materiálu, s účinností od 1. 8. 2017. 
3. RM bere na vědomí změny platových výměrů ředitelů neškolských příspěvkových organizací, 

v předložené podobě, (viz přílohy materiálu), s účinností od 1. 7. 2017, z důvodu legislativní změny. 

 
Bod programu: Novela organizačního řádu města s účinností od 1. 7. 2017 
usnesení č.: 17/15/2/3  
RM schvaluje novelu organizačního řádu města v souvislosti s legislativními změnami týkajícími se 
projednávání přestupků, v předloženém znění, s účinností od 1. 1. 2017. 
 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 17/2017 
usnesení č.: 17/15/3/1  
Rada města schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 
1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši 9.400 Kč. Jedná se o výplatu pojistného 

plnění od České pojišťovny a.s., za poškození skleněné výplně autobusové zastávky V Zátiší v Kralupech 
nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování - vandalismus. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 o 9.400 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace 
investic, § 3639 o 9.400 Kč. 

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 
1. Převedení finančních prostředků v celkové výši 10.000 Kč v rámci kap. č. 2 – SVŠK, z § 3113 pol. 5136 

(knihy, učební pomůcky a tisk) 150 Kč, z § 3599 pol. 5139 (nákup materiálu) 1.000 Kč, z § 3599 pol. 5169 
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(nákup ostatních služeb) 1.850 Kč a z § 4371 pol. 5223 (neinv. transfery církvím a náboženským 
společnostem) 7.000 Kč na § 4359 pol. 5229 (ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným 
organizacím) 10.000 Kč. Finanční prostředky budou použity na individuální finanční dotace na základě 
žádostí neziskových organizací (Alzheimercentrum Zlosyň a Život 90 Zruč nad Sázavou). 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 338.065,53 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 6121 org. 449 
(rekonstrukce kuchyně ZŠ Gen. Klapálka). Finanční prostředky budou použity na navýšení počtu světel 
dle požadavku KHS ve výši 31.490,25 Kč a na změnu svítidel na návrh zhotovitele ve výši 306.575,28 Kč. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 104.066 Kč z kap. č. 1 – odbor ekonomický, § 6409 pol. 
5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 - realizace investic, § 3612 pol. 6121 org. 461 
(snížení energetické náročnosti – BD Vrchlického 703). Finanční prostředky budou použity na stavební 
práce. 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 20.600 Kč (v případě schválení bodu VI/6) v rámci kap. č. 
2 – SVŠK, z § 4329 pol. 5169 (nákup ostatních služeb) na § 3419 pol. 5164 (nájemné). Finanční prostředky 
budou použity na úhradu nájemného TJ Sokol Kralupy nad Vltavou, Jodlova 16.  

 
IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 

Bod programu: Snížení energetické náročnosti BD Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou – Změnový 
list č. 1  
usnesení č.: 17/15/4/1 
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke SOD č. RISML/00071/2017 na akci „Snížení energetické náročnosti bytového 
domu, ul. Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou“ jehož předmětem je Změnový list č. 1 v celkovém finančním 
objemu 104.066,- Kč vč. DPH.  

 
Bod programu: Oprava přístupového schodiště a ramp na Hostibejk – II. etapa -  úprava PD 
usnesení č.: 17/15/4/2 
RM bere na vědomí nesouhlas autora s realizací altánu a změnu tvaru dřevěného altánu ve spodní části 
stavby. 

 
Bod programu: Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou  – vyvolané vícepráce  
usnesení č.: 17/15/4/3 
1. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke SOD č. RISML/00073/2017 na akci „Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Gen. 

Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ jehož předmětem bude navýšení počtu svítidel v celkovém finančním 
objemu 31.490,25 Kč vč. DPH.  

2. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke SOD č. RISML/00073/2017 na akci „Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Gen. 
Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ jehož předmětem bude změna typu  svítidel v celkovém finančním 
objemu 306.575,28 Kč vč. DPH.  

 
Bod programu: Oprava mostku pro čp. 69 – Zeměchy u Kralup nad Vltavou 
usnesení č.: 17/15/4/4 
RM bere na vědomí žádost p. Dryáka o opravu mostku před objektem č.p. 69 v Zeměchách a konstatuje, že 
můstky nejsou v majetku města a jsou užívány jako přístup k nemovitostem soukromých vlastníků, proto 
rada města doporučuje vlastníkům objektů rekonstrukci můstků na vlastní náklady.  

 
Bod programu: Protipovodňová ochrana – rozšíření DUR 
usnesení č.: 17/15/4/6 
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RM bere na vědomí předloženou cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace k územnímu 
řízení na „Protipovodňovou ochranu města Kralupy nad Vltavou“ a předkládá tento investiční záměr zpět ZM 
k posouzení z důvodu vysoké finananční náročnosti. 

 
Bod programu: Vyhlášení VZ – Územní studie – lokalita Za nádražím ČD, Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/15/4/7 
RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací dokumentaci s názvem „Územní studie – 
lokalita Za nádražím ČD, Kralupy nad Vltavou“ včetně seznamu dodavatelů k oslovení: 

- D3A, spol. s r.o., Přístavní 5, 170 00 Praha 7, IČ: 25722760, 
- MS architekti s.r.o., U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 5, IČ: 62580426, 
- FAM ARCHITEKTI, s.r.o., Přístavní 1079/29, 170 00 Praha 7, IČ: 27368688, 
- HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČ: 45797170, 
- Institut regionálních informací, s.r.o., Cládkova 898/2, 616 00 Brno, IČ: 25585991, 
- Studio MAC-ARCHITECTUR, s.r.o., Sušická 1847/17, 160 01 Praha 6, IČ: 25683390. 

   
Bod programu: Výběr dodavatele – Úklid MěÚ Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/15/4/8 
RM schvaluje výsledky zadávacího řízení a uzavření Smlouvy o poskytování úklidových služeb (dále jen 
„Smlouva“) na akci „Úklid MěÚ Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem ABY servis, s.r.o., Novodvorská 1062/12, 
142 00 Praha 4, IČ: 28984030, za celkovou cenu 2.198.464,00 Kč bez DPH resp. 2.660.141,44 Kč s DPH za 
úklidové služby specifikované v čl. I. a II. Přílohy č. 1 Smlouvy za 48 měsíců, a dále pak s hodinovou sazbou 
90,00 Kč bez DPH, resp. 108,90 Kč s DPH za mimořádný úklid a s hodinovou sazbou 115,00 Kč bez DPH, resp. 
139,15 Kč s DPH za havarijní úklid dle specifikace čl. III. Přílohy č. 1 Smlouvy. 

 
Bod programu: Odstoupení zhotovitele PP – servis Plzeň s.r.o. od Smlouvy o dílo - Rekonstrukce bytového 
domu, Vrchlického 703 
usnesení č.: 17/15/4/9 
RM schvaluje předložený návrh odboru OKTAJ a RIaSM ohledně dalšího postupu ve věci odstoupení 
společnosti PP – servis Plzeň s.r.o. od Smlouvy o dílo č. RISML/00071/2016 na realizaci investiční akce 
„Rekonstrukce bytového domu, Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou“. 

 
Bod programu: Rekonstrukce ÚT v ZŠ Komenského 198 v Kralupech nad Vltavou  
usnesení č.: 17/15/4/10 
RM ukládá odboru RIaSM zajistit cenovou nabídku na provedení energetického posudku objektu ZŠ 
Komenského 198 v Kralupech nad Vltavou. 

 
Bod programu: Žádost o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR podle podmínek Národního programu Životního 
usnesení č.: 17/15/4/11 
RM schvaluje podání žádosti o finanční příspěvek od Státního fondu životního prostředí na akci „Zlepšení 
kvality ovzduší v Kralupech nad Vltavou“  
 

       V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Pořádání blešího trhu – Farní charita  
usnesení č.: 17/15/5/1 
RM bere na vědomí pořádání charitativního blešího trhu dne 12.10.2017 Farní charitou Kralupy nad Vltavou 
v ulicích Sokolská a Kaplířova. 

 
Bod programu: Žádost o pronájem zasedací místnosti v budově MěÚ 
usnesení č.: 17/15/5/3 
RM schvaluje pronájem velké zasedací místnosti v budově MěÚ Kralupy nad Vltavou pro zájemce pouze 
v pracovních dnech za ceny schválené RM ze dne 18.10.2016, č. usnesení 16/19/5/13. 
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Bod programu: Zřízení věcného břemene  – služebnosti inž. sítě  a smlouva o  právu stavby v k. ú. Kralupy 
nad  Vltavou a k.ú. Lobeč (SŽDC) 
usnesení č.: 17/15/5/4  
1. RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - práva umístění,  provozu, údržby a 

oprav kabelového vedení  22kV    na pozemcích města parc. č. 492/19, 581/7, 584/1 v k. ú. Kralupy nad 
Vltavou a parc. č. 97/1 v k. ú. Lobeč, jejichž vlastníkem je Město Kralupy nad Vltavou, ve prospěch státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty,  se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 
70994234, za jednorázovou úhradu ve výši   10.000,-Kč za prvních 10 m délky trasy a 400,- Kč za každý 
další m trasy uložení vedení do pozemků.  K úhradě bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem. 

2. RM schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provedení stavby  na pozemcích města parc. č. 492/19, 
581/7, 584/1 v k. ú. Kralupy nad Vltavou a parc. č. 97/1 v k. ú. Lobeč se státní organizací Správa železniční 
dopravní cesty, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7,   IČ 70994234, za účelem umístění a 
provedení stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS Roztoky u Prahy“. 

 
Bod programu: Žádosti o prodloužení nájemních smluv (byty) 
usnesení č.: 17/15/5/5 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Dr. E. Beneše čp. 539 paní D. D. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2017 do 31.07.2018. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, J.Palacha,  čp. 738 manželům A. a V. K. ze 

sociálních důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2017 do 31.07.2018.   
3. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č.8, J.Palacha čp.738 panu R. C. ze sociálních 

důvodů na dobu 1 roku od 01.08.2017 do 31.07.2018. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, panu J. Ch. ze sociálních důvodů na dobu 1 roku 

od 01.08.2017 do 31.07.2018. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, Havlíčkova 900  Mgr. E. B., jako na byt služební, 

na dobu 1 roku od 01.07.2017 do 30.06.2018. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Komenského nám. čp. 198, Mgr. J. V., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.09.2017 do 31.08.2018 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8, Komenského nám. čp. 198, Mgr. J. S., jako na byt 

služební, na dobu 1 roku od 01.08.2017 do 31.07.2018. 
8. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 22, Chelčického 687 paní L. K. ze sociálních důvodů 

na dobu 3 měsíce od 01.08.2017 do 30.10.2017 za podmínky uzavření Dohody o splácení dluhu před 
podpisem smlouvy. 

9. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, J. Palacha 738 paní H. Č. ze sociálních důvodů na 
dobu 1 roku od 01.07.2017 do 30.06.2018. 

 
Bod programu: Smlouva o provedení stavby na cizím pozemku 
usnesení č.: 17/15/5/6 
1. RM schvaluje  uzavření Smlouvy o provedení stavby na pozemcích města  parc.č.139/53 a parc.č.120/5 

v k.ú. Lobeček, se  společností MONTAKO s.r.o., se sídlem Vodárenská 732, Kralupy nad Vltavou, IČ 
25123017, za účelem rozšíření komunikace v ul. Vodárenská před vjezdem do areálu společnosti. 

2. RM schvaluje bezúplatné nabytí stavby „Rozšíření komunikace v ul. Vodárenská před vjezdem do areálu 
MONTAKO s.r.o“ na pozemku parc.č.139/53 parc.č.120/5 v k.ú. Lobeček, po jejím dokončení a vydání 
kolaudačního souhlasu, do majetku města Kralupy nad Vltavou od společnosti MONTAKO s.r.o., se 
sídlem Vodárenská 732, Kralupy nad Vltavou, IČ 25123017. 

 
VI. ODBOR SVŠK 

Bod programu: Den zdraví 2017 
usnesení č.: 17/15/6/1 
RM bere na vědomí informace o Dnu zdraví 2017  



str.5 

 
Bod programu Žádost o individuální dotaci – Život 90 Zruč nad Sázavou, z. ú.  
usnesení č.: 17/15/6/4 
1. RM schvaluje připojení k pověření, které vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR listinou 

s názvem: Pověření SGEI – Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti sociálních 
služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností, 
podepsanou dne 28. 12. 2016. 

2. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na částečné pokrytí nákladů na provoz tísňové péče 
v regionu pro Život 90 Zruč nad Sázavou, z. ú., IČ: 04616685, se sídlem sad Míru 789, Zruč nad Sázavou, 
PSČ 285 22, ve výši 5.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a činnosti 
v oblasti sociální péče), položka 5229 (Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím).  

3. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Život 90 Zruč nad Sázavou, z. ú., IČ: 04616685, se sídlem sad Míru 789, Zruč nad 
Sázavou, PSČ 285 22. 

 
Bod programu: Žádost o individuální dotaci – Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. 
usnesení č.: 17/15/6/5 
1. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na pořízení speciálního polohovacího pojízdného křesla 

Gavota pro Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s., IČ: 28446003, se sídlem Zlosyň 160, Vojkovice u Kralup nad 
Vltavou, PSČ: 277 44, ve výši 5.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 4359 (Ostatní služby a 
činnosti v oblasti sociální péče), položka 5229 (Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím).  

2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí individuální dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s., IČ: 28446003, se sídlem Zlosyň 160, Vojkovice 
u Kralup nad Vltavou, PSČ: 277 44. 

 
Bod programu: Žádost o schválení uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kralupy nad Vltavou a TJ Sokol 
Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 17/15/6/6 
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kralupy nad Vltavou a TJ Sokol Kralupy nad 

Vltavou na užívání areálu TJ Sokol Kralupy nad Vltavou pro potřebu Základní školy Kralupy nad Vltavou, 
Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace, a Základní školy Kralupy nad Vltavou, 
Jodlova 111, příspěvková organizace, na realizaci hodin tělesné výchovy, v předloženém znění. 

2. RM schvaluje uhrazení finanční částky ve výši 20.600,- Kč ve prospěch TJ Sokol Kralupy nad Vltavou, 
Jodlova 16, ze strany Základní školy Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Kladno, 
příspěvková organizace, v rámci realizace školních hodin tělesné výchovy za období 01.01.2017 – 
30.06.2017, z kapitoly č. 2, § 3419, pol. 5164. 

3. RM bere na vědomí úhradu nájemného TJ Sokol Kralupy nad Vltavou, Jodlova 16, ve výši 21.360 Kč za 
realizaci školních hodin tělesné výchovy v areálu TJ Sokol za období 01.01.2017 – 30.06.2017 ze strany 
Základní školy Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvkové organizace. 

 
VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Poskytnutí dotace – Petr Okleštěk   
usnesení č.: 17/15/8/1 
1. RM schvaluje poskytnutí dotace z kap. 10 kancelář starosty/ § 6112 zastupitelstva obcí/ pol. 5212 

(neinvestiční transfery podnikatelským subjektům F.O.) org. 0011 z fondu STA, panu Petru Okleštěkovi, 
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bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ve výši 5.000 Kč na podporu a výdaje související s konáním 4. 
ročníku hudebně alternativního festivalu „Tancem za sluncem“.  

2. RM schvaluje uzavření a předložené znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (sml. č. 
KSSML/00068/2017) s panem Petrem Okleštěkem, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

3. RM schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města – převod částky v rámci kapitoly č. 10 (kancelář starosty) a 
paragrafu 6112 (zastupitelstva obcí), pol. 5222 (neinv. příspěvek P.O. podnikatelským subjektům F.O.), 
org. 0011 STA, ve výši 5.000,- Kč na položku 5212 (neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 
F.O.), na podporu a výdaje související s konáním 4. ročníku hudebně alternativního festivalu „Tancem za 
sluncem“.  

 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Přehledová zpráva - MŠ Dr.E.Beneše 5/2017 
usnesení č.: 17/15/9/1 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
MŠ Dr. E. Beneše za období květen 2017. 

 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, zřizovateli 
usnesení č.: 17/15/9/2 
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 8 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Bod programu: Žádost o schválení čerpání z investičního fondu  
usnesení č.: 17/15/9/3 
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, 
příspěvkové organizaci, čerpání z investičního fondu ve výši 126.723 Kč vč. DPH na nákup elektrického kotle 
do školní jídelny. 

 
Bod programu: Domy s pečovatelskou službou - žádosti o prodloužení nájemních smluv 
usnesení č.: 17/15/9/4 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 105 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 manželům J. a M. 

J. na dobu určitou od 01. 08. 2017 do 31. 07. 2018. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 106 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 panu S. M. na 

dobu určitou od 01. 08. 2017 do 31. 07. 2018. 
3. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 204 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní H. J. na dobu 

určitou od 01. 08. 2017 do 31. 07. 2018. 
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 312 v DPS Sídl. U Cukrovaru 1171 paní H. Š. na 

dobu určitou od 01. 08. 2017 do 31. 07. 2018. 
5. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 156 v DPS V Luhu 1181 paní J. L. na dobu určitou od 

01. 08. 2017 do 31. 07. 2018. 
6. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 356 v DPS V Luhu 1181 paní B. P. na dobu určitou 

od 01. 08. 2017 do 31. 07. 2018 
7. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 457 v DPS V Luhu 1181 paní M. Š. na dobu určitou 

od 01. 08. 2017 do 31. 07. 2018 

 
Bod programu: Přehledová zpráva o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek příspěvkové 
organizace TSM za období květen 2017 
usnesení č.: 17/15/9/5 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu o průběhu a výsledku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
předkládanou příspěvkovou organizací TSM za období květen 2017. 

 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, zřizovateli 
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usnesení č.: 17/15/9/6 
RM schvaluje likvidaci nebo převod nabízeného majetku do vlastnictví jiné osoby dle § 27 odst. 6 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Bod programu: Odpisový plán pro automobil Škoda Fabia RZ MEL 25-88. 
usnesení č.: 17/15/9/7 
1. RM schvaluje odpisový plán dle přílohy 
2. RM schvaluje úpravy rozpočtu na nákladovém účtu 551 – Odpisy – navýšení částky o 550,- Kč a na 

výnosovém účtu 602 – Tržby z prodeje služeb – navýšení o 550,- Kč. 
3. RM schvaluje vydání Dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 602/10/700 RIaSM, kde již nebude osobní 

automobil Škoda Fabia, RZ MEL 25-88 uveden. 

 
Bod programu: Přidělení bytu v DPS 
Místostarosta Libor Lesák nahlásil, že je ve střetu zájmů.  
usnesení č.: 17/15/9/8 
RM schvaluje přidělení bytu č. 361 v Domě s pečovatelskou službou, V Luhu č. 1181, Kralupy nad Vltavou, 
paní Z. L., na dobu určitou jednoho roku. 

 
Bod programu: Městské muzeum Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 17/15/9/9 
1. RM bere na vědomí záměr ředitele muzea uzavřít expozici historie ve dnech 25. 09. – 22. 11. 2017 

z důvodu její přestavby a reinstalace. 
2. RM bere na vědomí záměr ředitele muzea uzavřít městské muzeum ve dnech 28. 8. – 02. 09. 2017 

z technických důvodů. 

 
Bod programu: Zrušení usnesení č. 17/12/9/3 ze dne 29. 05. 2017 
usnesení č.: 17/15/9/11 
1. RM ruší usnesení č. 17/12/9/3 v bodě 22 ze dne 29. 05. 2017. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 154 v DPS V Luhu 1181 panu V. B. na dobu určitou 

od 01. 07. 2017 do 30.09.2017. Podmínkou dalšího prodloužení nájemní smlouvy je úhrada dluhu. 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
               

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu Zdravotní a sociální komise  
usnesení č.: 17/15/11/1  
RM bere na vědomí Zápis č. 23 Zdravotní a sociální komise ze dne 14. 06. 2017. 

 
Bod programu: Zápisy z jednání Sportovní komise RM č. 7 a 8 
usnesení č.: 17/15/11/2  
RM bere na vědomí zápisy č. 7 a 8 z jednání Sportovní komise RM ze dnů 5. a 6. 6. 2017 a ze dne 19. 6. 2017.         

 
Bod programu: Žádosti sportovních oddílů o programové dotace na akce 
usnesení č.: 17/15/11/3 
1.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, se 
sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Nábor do volejbalové přípravky ve výši 2.500,- 
Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům). 
1.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
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pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl volejbalu, IČ: 14799146, se sídlem Sídl. Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Nábor do volejbalové přípravky. 
2.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl volejbalu IČ: 14799146, se 
sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Memoriál Simony Machanové ve výši 20.000,- 
Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům). 
2.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl volejbalu IČ: 14799146, se sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ 278 01, na Memoriál Simony Machanové. 
4.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl volejbalu IČ: 14799146, se 
sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Zemské kolo v barevném minivolejbale, ve výši 
1.500,- Kč.  Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům). 
4.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl volejbalu IČ: 14799146, se sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ 278 01, na Zemské kolo v barevném minivolejbale. 
 5.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Petru Klozovou za Studio ATAK – klub aerobiku, IČ: 
66407974, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na letní soustředění, ve výši 20.500,- Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5212 (Neinvestiční 
transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám). 
5.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Petru Klozovou za Studio ATAK – klub aerobiku, IČ: 66407974, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na letní soustředění. 
5.3. RM schvaluje úpravu rozpočtu převodem částky 20.500,- Kč v rámci kapitoly 2, § 3419 (Ostatní 
tělovýchovná činnost), z položky 5222 (Neinvestiční transfery spolkům) na položku 5212 (Neinvestiční 
transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám). Na vyplacení programové dotace na 
akci letní soustředění pro Petru Klozovou ze Studia ATAK – klub aerobiku. 
6.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Tenisový oddíl, IČ: 14799146, se 
sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Kralupský pohár starších žáků a žákyň, ve výši 
3.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům). 
6.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s. – Tenisový oddíl, IČ: 14799146, se sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ 278 01, na Kralupský pohár starších žáků a žákyň. 
7.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Tenisový oddíl, IČ: 14799146, se 
sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Kralupský pohár mladších žáků a žákyň, ve výši 
3.000,- Kč.  Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům). 
7.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s. – Tenisový oddíl, IČ: 14799146, se sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ 278 01, na Kralupský pohár mladších žáků a žákyň.  
8.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Tenisový oddíl,  IČ: 14799146, se 
sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Memoriál Nácovského, ve výši 3.000,- Kč.  
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům). 
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8.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s. – Tenisový oddíl,  IČ: 14799146, se sídlem Sídl. Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Memoriál Nácovského.  
 9.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, IČ: 22841555, se 
sídlem Přemyslova 470, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Regionální turnaj U12, ve výši 4.400,- Kč.  
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům). 
9.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace na 
základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, IČ: 22841555, se sídlem Přemyslova 470, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ 278 01, na Regionální turnaj U12.  
10.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, IČ: 22841555, se 
sídlem Přemyslova 470, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Bavaria Rugby Cup 2017, ve výši 14.500,- Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům). 
10.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Rugby Club Kralupy nad Vltavou, IČ: 22841555, se sídlem Přemyslova 470, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ 278 01, na Bavaria Rugby Cup 2017. 
11.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro FOTBALOVÝ KLUB ČECHIE KRALUPY N/VLTAVOU, z. s., 
IČ: 00473936, se sídlem Třebízského 945, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na soustředění starší přípravky, 
ve výši 13.500,- Kč.  Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 
(Neinvestiční transfery spolkům). 
11.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro FOTBALOVÝ KLUB ČECHIE KRALUPY N/VLTAVOU, z. s., IČ: 00473936, se sídlem 
Třebízského 945, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na soustředění starší přípravky. 
12.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl judo,  IČ: 14799146, se 
sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Kralupy Cap 2017, ve výši 13.000,- Kč. Dotace 
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům). 
12.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl judo,  IČ: 14799146, se sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ 278 01, na Kralupy Cap 2017. 
13.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl judo,  IČ: 14799146, se 
sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Judo pro začínající, ve výši 4.400,- Kč.  Dotace 
bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery 
spolkům). 
13.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s. – Oddíl judo,  IČ: 14799146, se sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy 
nad Vltavou, PSČ 278 01, na Judo pro začínající. 
14.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, se 
sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na jezdecké soustředění, ve výši 13.000,- Kč. 
Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční 
transfery spolkům). 
14.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
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pozdějších předpisů, pro TJ KRALUPY, z. s. – Moderní pětiboj, IČ: 14799146, se sídlem Sídl. Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na jezdecké soustředění. 
15.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Basketbalový klub Kralupy – junior, z. s., IČ: 
70129941, se sídlem V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Kvalifikaci o dorosteneckou ligu U17 
kadetky, ve výši 2.200,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), 
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 
15.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Basketbalový klub Kralupy – junior, z. s., IČ: 70129941, se sídlem V Luhu 1089, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Kvalifikaci o dorosteneckou ligu U17 kadetky. 
16.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Basketbalový klub Kralupy – junior, z. s., IČ: 
70129941, se sídlem V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Kvalifikaci o dorosteneckou ligu U19 
juniorky, ve výši 2.600,- Kč.  Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), 
položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 
16.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Basketbalový klub Kralupy – junior, z. s., IČ: 70129941, se sídlem V Luhu 1089, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Kvalifikaci o dorosteneckou ligu U19 juniorky. 
17.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Basketbalový klub Kralupy – junior, z. s., IČ: 
70129941, se sídlem V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Kvalifikaci o dorosteneckou ligu U17 
kadeti, ve výši 2.800,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 
5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 
17.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Basketbalový klub Kralupy – junior, z. s., IČ: 70129941, se sídlem V Luhu 1089, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Kvalifikaci o dorosteneckou ligu U17 kadeti. 
18.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro Basketbalový klub Kralupy – junior, z. s., IČ: 
70129941, se sídlem V Luhu 1089, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Kvalifikaci o žákovskou ligu U15 starší 
žáci, ve výši 2.200,- Kč.  Dotace bude vyplacena z kapitoly 2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 
5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 
18.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, pro Basketbalový klub Kralupy – junior, z. s., IČ: 70129941, se sídlem V Luhu 1089, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na Kvalifikaci o žákovskou ligu U15 starší žáci. 
19.1. RM schvaluje poskytnutí programové dotace pro TJ KRALUPY, z. s. – Turistický oddíl (KČT), 
IČ: 14799146, se sídlem Sídl. Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, jako spoluúčast města na 
ostatních dotacích, na akci Tréninková tour – běh, kola, ve výši 8.000,- Kč. Dotace bude vyplacena z kapitoly 
2, § 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům). 
19.2. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a její předložený text, o poskytnutí programové dotace 
na základě § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, TJ KRALUPY, z. s. – Turistický oddíl (KČT), IČ: 14799146, se sídlem Sídl. Hůrka 1046, 
Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, jako spoluúčast města na ostatních dotacích, na akci Tréninková tour – 
běh, kola. 

 
Bod programu: Zápis z jednání Kulturní komise č. 04/2017 
usnesení č.: 17/15/11/4  
RM bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise č. 04/2017 ze dne 20.06.2017. 

 
Bod programu: Zápis z jednání Redakční rady č. 27 
usnesení č.: 17/15/11/5  
1. RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 27 ze dne 12.05.2017. 
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2. RM bere na vědomí rezignaci Martina Odvody na člena Redakční rady.  
3. RM jmenuje slečnu Kateřinu Horovou členkou Redakční rady od 1.7.2017. 

 
Bod programu: Komise sociálně – právní ochrany dětí  
usnesení č.: 17/15/11/6 
RM bere na vědomí Zápis č. 5 Komise sociálně – právní ochrany dětí ze dne 21. 06. 2017.        
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
Bod programu: Program ZM č. 5 - 29. 6. 2017 
usnesení č.: 17/15/12/1  
RM schvaluje program ZM č. 5, které se koná dne 29. 6. 2017. 
 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 
Starosta informoval radní o stanovení termínů rady města na druhé pololetí tohoto roku. Termíny budou 
zaslány elektronickou cestou všem na vědomí.  
 
Martin Luksík se dotázal, jestli je zprůchodněn levý břeh Vltavy. Kontrolu zajistí p.Nezbedová. 
 

Usnesení, která nebyla přijata  
Bod programu: Oprava mostku pro čp. 69 – Zeměchy u Kralup nad Vltavou 
usnesení č.: 17/15/4/4 
1. RM ukládá TSM zajistit opravu mostku před objektem č.p. 69 v Zeměchách u Kralup nad Vltavou. 
2. RM ukládá odboru RIaSM zajistit vypracování projektové dokumentace na opravu mostku před 

objektem č.p. 69 v Zeměchách u Kralup nad Vltavou. Finanční prostředky budou do rozpočtu města 
zařazeny na rok ……….. (2018). 

 
Bod programu: Protipovodňová ochrana – rozšíření DUR 
usnesení č.: 17/15/4/6 
1. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Sweco Hydroprojekt a.s., ústředí Praha, Táborská 

31, 140 16 Praha 4, IČ: 26475081, na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení akce: 
„Protipovodňová ochrana Města Kralupy nad Vltavou – rozšíření o stanovení vlivu Zákolanského a 
Knovízského potoku“ za celkovou cenu díla ve výši 842 160,- Kč vč. DPH, s uplatněním postupu podle 
písmena r) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a to přímím zadáním na výše 
uvedeného dodavatele. 

2. RM schvaluje financování nákladů na vypracování projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení 
akce: „Protipovodňová ochrana Města Kralupy nad Vltavou – rozšíření o stanovení vlivu Zákolanského a 
Knovízského potoku“ z …………….................... . 

 
Bod programu: Žádost o výpůjčku pozemku v k. ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou 
usnesení č.: 17/15/5/2 
RM schvaluje záměr města vypůjčit část pozemku p. č. 502/1 v k. ú.  Zeměchy u Kralup nad Vltavou o výměře 
2 m2, Společenství vlastníků jednotek Pod Lipami 28, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 24726702, na dobu 
určitou, po dobu trvání Společenství vlastníků jednotek Pod Lipami 28, za účelem zřízení stání pro kontejner 
na komunální odpad. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách a webových stránkách města. 

 
Bod programu: Žádost o pronájem zasedací místnosti v budově MěÚ 
usnesení č.: 17/15/5/3 
RM schvaluje pronájem velké zasedací místnosti v budově MěÚ Kralupy nad Vltavou paní J. K., bydlištěm 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  na den 09.07.2017. 
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Bod programu: Nabídka majetku ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, zřizovateli 
usnesení č.: 17/15/9/2 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres 
Mělník, příspěvková organizace. 

 
Bod programu: Nabídka majetku ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, zřizovateli 
usnesení č.: 17/15/9/6 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku od Základní školy Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres 
Mělník, příspěvková organizace. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
 
Příští jednání Rady města proběhne 24. 7. 2017 od 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 27. 6. 2017.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 15 města Kralup nad Vltavou, konané  dne  
26. 6. 2017.  
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 27. 6. 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                                                     Libor Lesák, místostarosta 


